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ّ
الملخص:
ّ
تتنإول هذه إلورقة إلبحثية ؤستخدإمإت إلذكإء إإلصطنإع مقإبل رفيوس "سإرس كوف  "2إلمستجد،
ّ
إلفيوس .وتخلص إلورقة ؤىل أن إلذكإء
وتنإقش إلمجإإلت إلرئيسية إلث يمكن له إلمسإهمة فيهإ لمكإفحة ر
إإلصطنإع لم يكن له ر ر
إلفيوس .ويعوق إستخدإم هذه إلتقنية إلنقص ػ إلبيإنإت
تأثيإ فعليإ حث إآلن عىل ر
ّ
وغيهإ .وسيتطلب إلتغلب عىل هذه إلتحديإت
إلكثي من إلبيإنإت إلمتأتية
ذإت إلجودة مقإبل
وإلتحي ر
ر
ر
ر
ر
دقيقإ ربي خووصية إلبيإنإت وإلوحة إلعإمة ،وإلتفإعل إلدقيق ربي إلذكإء ر
إلبشي وإإلصطنإع.
توإزنإ
ّ
ّ
إلمرجح أن ّ
يتم إلتودي للتحديإت ػ إلوقت إلرإهن خالل أزمة إلوبإء إلحإىل .ؤّل أن إلجمع
غي
ومن ر
ّ
ر
إلمكثف للبيإنإت إلمسإعدة للتشخيص حول من قد يسبب إلعدوى ،سيكون ضوريإ ؤلنقإذ إألروإح،
ّ
ّ
وتدريب إلذكإء إإلصطنإع وإلحد من إألضإر إألخرى إلميتبة.
الكلمات المفتاحية :كوفيد ،91إلذكإء إإلصطنإع ،علم إلبيإنإت ،إلرقإبة إإلجتمإعية ،إلوحة إلعإمة

Title: Artificial Intelligence against “SARS- Cov-2”: Potentials and Challenges
Abstract:
)This paper provides an overview of applications for artificial intelligence (AI
versus the "SARS-Cov-2" virus and discusses key areas in which it can contribute
to the fight against the virus. The paper concludes that AI has not yet had a real
impact on the virus. The use of this technology is hampered by bias, lack of quality
data, etc. Overcoming these challenges will require a delicate balance between
data privacy, public health, and close interaction between humans and AI. It is
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unlikely that challenges will be addressed today during the current pandemic
crisis. However, an extensive collection of diagnostic data to help diagnose who
might be causing the infection will be necessary to save lives, train AI and reduce
other damage.
Keywords: COVID-19, AI, Data science, Surveillance, Public health

 .1المقدمة
ّ
إلوي ،ػ ديسمي عإم .2191
إلتعرف عىل مرض "كوفيد  "91إلنإجم عن رفيوس "سإرس كوف  "2ػ
ّتم
ر
ّ
ّ
وتم إؤلعالن عنه كوبإء عإلم من منظمة إلوحة إلعإلمية ػ مإرس  .2121ويتوفر حإليإ كميإت ميإيدة من
بإلفيوس إلتإج ،وينبغ إإلستفإدة منهإ ػ مكإفحة إلوبإء وتطوير إللقإحإت وعمليإت
إلبيإنإت إلمتعلقة
ر
إلفيوس ،ػ
وغيهإ .وقد شكل إلذكإء إإلصطنإع أحد خطوط إلدفإع إلث تم إإلعتمإد عليهإ لموإجهة ر
إلتوعية ر
ّ
أول إختبإر حقيؼ للتكنولوجيإ إلمستقبلية إلث يمكن أن تمنع إألوبئة .ويعرف إلذكإء إإلصطنإع بأنه إألنظمة
ر
ّ
أو إألجهزة إلث تحإؾ إلذكإء ر
تحسن من نفسهإ إستنإدإ ؤىل إلبيإنإت إلث
إلبشي ألدإء إلمهإم وإلث يمكنهإ أن
وشحهإ وإلتنبؤ بهإ 1.ويوجد تعريفإت أخرى لهذإ إلموطلح ؤإل أنه ر
ّ
إلتعرف عىل إألنمإط ر
تبعإ
تجمعهإ ،بغية
للمرإجعإت إألدبية فه تدور ػ فلك بعضهإ إلبعض .وػ هذه إلدرإسة ،سيتم تنإول تطبيقإت إلذكإء
ّ
إلمسبب لمرض "كوفيد  "91مع
إإلصطنإع إلث يجري إإلستعإنة بهإ لموإجهة رفيوس "سإرس كوف "2
إلموإجهة.
ؤجرإء مرإجعة تقييمية ألوجه إلتطبيق وتبيإن إلقيود وإلتحديإت
ِ

1.1

أسئلة الدراسة

ر
نظرإ ألن إلدرإسة تسلط إلضوء عىل إستخدإمإت إلذكإء إإلصطنإع ؤزإء جإئحة "كوفيد  ،"91فه تحإول
إؤلجإبة عىل هذه إألسئلة:
ّ
وإلتنبؤ بهإ؟
 هل بإمكإن إلذكإء إإلصطنإع إلمسإعدة ػ ت ّتبع إنتشإر إلعدوىّ
إلفيوس؟
 كيف يمكن له إلمسإعدة ػ ؤجرإء إلتشخيصوإلتنبؤ حيإل ر
-

1.2

هل يمكن إستخدإمه ػ إلبحث عن إلعالجإت وإللقإحإت إلمحتملة؟
كيف ّ
ر
يتم إستخدإم هذه إلتقنية لتحقيق إلسيطرة إإلجتمإعية ػ موإجهة إلتفش؟

أهمية الدراسة وأهدافها

تكمن إألهمية ػ إستخالص رؤى من إلمنإقشإت حيإل إستخدإم إلذكإء إإلصطنإع ػ موإجهة رفيوس
ر
ّ
ّ
"سإرس كوف  "2إلمستجد .وتعد من إألورإق إلبحثية إلقليلة جدإ إلث تتنإول هذإ إلموضوع بإللغة إلعربية.
وتحإول هذه إلورقة تقديم تقييم حيإل مسإهمإت إلذكإء إإلصطنإع ػ أزمة "كوفيد  ،"91ورصد إلحدود
ا
إلغي إلدقيقة وإلشإذة،
وإلقيود إلمرإفقة ،وإلث تشتمل عىل إإلفتقإر للبيإنإت ،فضًل عن إلك رثي من إلبيإنإت ر
وإلقلق إلميإيد حيإل خووصية إلبيإنإت وضورإت إلوحة إلعإمة.
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1.3

المنهجية

تعتمد إلورقة إلبحثية عىل إلمنهج إلوصؼ إلتحليىل ػ ؤطإر إلسغ نحو إؤلجإبة عىل إألسئلة إلمطروحة ،و ّتم
إإلستنإد للموإدر إلعلمية وإلمرإجعإت إألدبية كأدإة لجمع إلمعلومإت بهدف تحليل إلموضوع ومعإلجته.

اع و"كوفيد  "11بي المساهمات والقيود
 .2الذكاء االصطن ي
2.1

اإلنذار المبكر

ر
إنتشت ػ إلنوف إألول من شهر ينإير/كإنون إلثإت  2121أنبإء عن وجود إنفلونزإ قإتلة ػ مدينة ووهإن
بإلوي .وإنتقل مرض "كوفيد  "91ؤىل منإطق صينية أخرى ومنهإ ؤىل إلدول إألخرى حول إلعإلم .وتنبأت "بلو
ر
دوت"إلمتخووة ػ إلمرإقبة إلتلقإئية إلنتشإر إألمرإض إلمعدية ،بإنتشإر إلعدوى نهإية عإم  ،2191وأصدرت
تحذ ريرإ لعمالئهإ ػ  19ديسمي  ،2191وكإن ذلك قبل منظمة إلوحة إلعإلمية ر
بعشة أيإم 2.وإستخدمت
ر
ر
نظإمإ يعتمد عىل إلذكإء إإلصطنإع وتعلم إآللة ،يحلل إلتقإرير إؤلخبإرية وبيإنإت أمرإض
إلشكة إلكندية
ّ
غي أن "بلو دوت" لم تكن وحدهإ؛ فقد تمكن نموذج "هيلث مإب"
وغيهإ من إلتقإرير .ر
إلحيوإنإت وإلنبإتإت ر
ر
للفيوس ،وكذلك
إألميكية أيضإ من إلتقإط إلدإلإلت إألوىل ر
ػ مستشؼ إألطفإل ببوسطن بإلوإليإت إلمتحدة ر
3
إألميكية.
فعل نموذج ذكإء إصطنإع ػ رشكة "ميتإبيوتإ" ر
ا
ّ
ّ
ّ
إلكثي من إلدعإية حولهإ إلث حملت إلمبإلغة وبعض
حي أن "بلو دوت" صنفت أدإة قوية ،ؤإل أن هنإك
ر
وػ ر
ر
ر
تفسيإ ؤنسإنيإ لوجود تهديد فعىل كمإ
إإلستخفإف بدور إلعلمإء إلبش .فجوهر عمل هكذإ أدوإت يتطلب
ر
ا
ّ
وعإدة مإ تكون ر
إلشكإت مثل "بلو دوت" شديدة إلتكتم عىل إلجهإت إلث تزودهإ
إلفيوس إلحإىل،
إلحإل مع ر
ّ
ر
بإلمعلومإت ،وكيفية إستخدإم هذه إلمعلومإت وطريقة إلعمل ،كمإ أن هذإ إؤلنذإر إلمبكر لم يش ؤىل مستوى
ّ
ر
أن إلمدخالت ر
إلبشية
لتفش إلمرض إلذي يشهده إلعإلم حث كتإبة هذه إلورقة إلبحثية ،وهذإ يؤكد
إلخطورة
4
ه مفتإح إلتطبيق إألمثل للذكإء إإلصطنإع.

2.2

ّ
التشخيص

ّ
وإلتنبؤ به .ويمكن أن يؤدي إلتشخيص إلشي ع وإلدقيق
يمكن إستخدإم إلذكإء إإلصطنإع ػ تشخيص إلمرض
ّ
وإلحد من إنتشإر إلمرض ،وكذلك توليد إلبيإنإت إلث يتم من خاللهإ تدريب إلنمإذج.
لفيوس ؤلنقإذ إألروإح،
ل ر
ر
وهنإك جهد ميإيد لتدريب نمإذج تشخيص "كوفيد  "91بإستخدإم صور إلتووير إلشعإع للودر .ووفقإ
ا
ّ
إلفيوس فؤن لهذه إلتقنية ؤمكإنية أن تكون دقيقة
لمرإجعة حديثة لتطبيقإت إلذكإء إإلصطنإع ػ موإجهة ر
مثل ر
للعإملي ػ قسم إألشعة ،وإجرإء تشخيص أشع وأرخص من إإلختبإرإت
توفي إلوقت
إلبش ،ويمكنهإ ر
ر
للفيوس 5.ومن إألمثلة ػ هذإ إلودد ،تطوير شبكة عوبية ذكية ( Deep
إلقيإسية إلمعتمدة
ر
 )Convolutional Neural Networkتستطيع تشخيص إلمرض من خالل صور أشعة إلودر ،وقد تمّ
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إلفيوس
تدريب إلشبكة عىل بيإنإت حوإىل  91111مريض يعإنون من أمرإض إلرئة إلمختلفة بمن فيهم مرض ر
ّ
إلمستجد ،وذلك من مستودعإت معلومإت مفتوحة إلمودر .ورغم ذلك فإلشبكة ليست جإهزة ر
تمإمإ ،وينبغ
ر ّ
نظرإ ألن جميع إألشخإص إلذين ّتم تشخيص
للمجتمع إلعلم تطويرهإ بشكل أكي وفق مإ يقول مطوروهإ 6.و
ّ
ّ
فؤن إلقدرة عىل ّ
إلتنبؤ بمن سيتأثر بشكل أكي يمكن أن
ؤصإبتهم ب "كوفيد  "91لن يحتإجوإ ؤىل رعإية مكثفة،
تسإعد ػ إلتخطيط لتخويص إلموإرد إلطبية وإستخدإمهإ بكفإءة أكي ّ .
وتم إستخدإم إلتعلم إآلىل لتطوير
ر
بإلفيوس ،وذلك من خالل إإلستعإنة ببيإنإت من  21مريضإ
خوإرزمية تنبؤية بخطر وفإة شخص موإب
ر
7
فقط وذلك ػ مستشؼ "تونغج" ػ مدينة ووهإن إلوينية .كمإ ّتم تقديم نموذج ذكإء إصطنإع بإمكإنه
َ
إلتنبؤ بإصإبة شخص ب "كوفيد "91بنسبة تول ؤىل  ،%01لكن ّ
ّ
عينة إلبيإنإت إلمستخدمة لتدريب نظإم إلذكإء
8
إثني.
صغية ( 31مريض) وتقترص فقط عىل
إإلصطنإع كإنت
ر
مستشفيي ر
ر
ّ
ر
عددإ من إلمستشفيإت إلوينية قإمت ر
بنش تقنيإت إألشعة بمسإعدة إلذكإء إإلصطنإع،
وعىل إلرغم من أن
ّ
فعليإ ؤىل ّ
ّ
حي إلتنفيذ بعد .وأعرب أخوإئيو أشعة عن
فؤن ؤمكإنإت هذه إلتقنية ػ إلتشخيص لم يتم نقلهإ
ر
ّ
قلقهم بسبب عدم وجود بيإنإت كإفية لتدريب نمإذج إلذكإء إإلصطنإع ،وأن معظم صور "كوفيد "91
ّ
ّ
إلتحي ػ إإلختيإر ،وأن إستخدإم إألشعة إلمقطعية
إلمتإحة تأت من إلمستشفيإت إلوينية وقد تعإت من
ر
وإألشعة إلسينية ( )X-rayقد ّ
يلوث إلمعدإت وي ر
نش إلمرض بشكل أكي .وقد إنخفض إستخدإم إألشعة
ر
إلمقطعية ػ إلمستشفيإت إألوروبية بعد ر
تفش إلوبإء 9.وعليه ،من إلمبكر جدإ إلحديث عن تشخيص رفيوس
10
تإج مثل "كوفيد  "91من قبل طبيب ذكإء إصطنإع.

2.3

ّ
ّ
والتنبؤ
التتبع

ّ
يمكن إستخدإم إلذكإء إإلصطنإع ّ
وإلتنبؤ بكيفية إنتشإره مع مرور إلوقت وإلمكإن.
لتتبع مرض "كوفيد "91
ر
ر
متوقعإ مسبقإ،
ومن إألمثلة عىل كيفية إلقيإم بذلك ،كإنت حإلة رفيوس "زيكإ" عإم  ،2193وإلذي كإن إنتشإره
ّ
وذلك من خالل إستخدإم شبكة عوبية دينإميكية 11.بيد أن نمإذج من هذإ إلقبيل تحتإج ؤىل تدريب
ّ
ّ
غي كإفية
بإستخدإم إلبيإنإت .وألن "سإرس كوف  "2إلمستجد يختلف عن "زيكإ" ،إل تزإل إلبيإنإت إلتإريخية ر
ّ
لبنإء نمإذج إلذكإء إإلصطنإع إلث يمكنهإ من ّ
وإلتنبؤ به.
إلفيوس
تتبع إنتشإر ر
وتميل معظم إلمنشورإت إلميإيدة حول إستخدإم إلذكإء إإلصطنإع ألغرإض إلتشخيص وإلتنبؤ ب "كوفيد
ّ
 "91حث إآلن إلستخدإم ّ
إلوي ولم يتم مرإجعتهإ
متحية ،ومعظمهإ ػ
صغية ،من إلمحتمل أن تكون
عينإت
ر
ر
ر
بإلشكل إلمطلوب .ومع ذلك ،فقد ظهرت عدد من إلمبإدرإت إلوإعدة ػ جمع وتبإدل إلبيإنإت إلحإلية
12
وإلجديدة ،وتدريب نمإذج للذكإء إإلصطنإع ،ومن إألمثلة:
 مجموعة بيإنإت "كوفيد  " 91لألبحإث إلمفتوحة ) (CORD-19وه تحتوي عىل أكي من  03111ورقة
وإلفيوسإت إلتإجية.
بحثية علمية ،بينهإ أكي من  11111نص حول رفيوس "سإرس كوف "2
ر
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ّ
ّ
وتتضمن أحدث إلنتإئج
 قإعدة بيإنإت "كوفيد  " 91لألبحإث إلمقدمة من منظمة إلوحة إلعإلمية،
بإلفيوس.
إلعلمية إلموثوقة إلمرتبطة ر
ّ
فيوس إلمستجد.
 موإرد مإيكروسوفت إألكإديمية ) (Microsoft Academicوتطبيقإتهإ حول إل ر
ّ
إألميؽ لمعلومإت إلتكنولوجيإ إلحيوية ) (NCBIوه تضم أكي من 20111
 قإعدة بيإنإت إلمركز إلوطث ر
ر
مقإلة علمية عن رفيوسإت "سإرس كوف  "2و "إلسإرس" و"متالزمة إلشق إألوسط إلتنفسية"(.)MERS
ّ
كمإ أصدرت "كإغل" وه منوة رإئدة ػ مجإل علوم إلبيإنإت ،مسإبقة تحدي ػ مجإل بيإنإت إألبحإث
إلمفتوحة ل "كوفيد  ،"91ر
إلفيوس .وكذلك أتإحت قإعدة إلبيإنإت
نظرإ للحإجة ؤىل إلمزيد من إلبيإنإت حيإل ر
إلفيوس عند بدإية إنتشإره .وبإلمثل ،أتإحت منظمة "ذإ لنس"
ؤلسيفي( )Elsevierمستودع معلومإت حيإل ر
ر
( )The Lensجميع بيإنإتهإ عن برإءإت إإلخيإع ػ مإ تسميه "مجموعإت إلبيإنإت إلمفتوحة" إلخإصة
عقإقي جديدة أو ؤعإدة إستخدإم إلموجودة ػ
بإلفيوسإت ،وذلك لدعم إلبحث عن
بإكتشإفإت مرتبطة
ر
ر
إألسوق.
وهنإك سبب آخر ورإء عدم كفإية إلذكإء إإلصطنإع ػ ّ
تتبع إنتشإر إلمرض وإلتنبؤ به ،ؤذ إل تقترص إلقيود عىل
ا
ّ
ر
أيضإ بسبب ّ
معوقإت ػ إستخدإم "إلبيإنإت إلضخمة"
إإلفتقإر لبيإنإت إلتدريب فحسب كمإ ذكر أعاله ،وإنمإ
مثل تلك إلث ّ
يتم تحويلهإ من منوإت إلتوإصل إإلجتمإع .وقد تجىل إؤلخفإق ػ إلبيإنإت إلضخمة وإلذكإء
إإلصطنإع ػ فشل خدمة "غوغل فلو ترندس" ( ،)Google Flu Trendsوإلث جرى ؤطالقهإ للمسإعدة ػ
ّ
ر
إلكبية ودينإميكيإت
إلبإحثي ؤسم "غطرسة إلبيإنإت
بتفش إؤلنفلوإنزإ ،وهذإ مإ أطلق عليه بعض
إلتنبؤ
ر
ر
13
إلخوإرزمية".
وبموإزإة ذلك ،سيحتإج إلعلمإء ؤىل إلتعإمل مع غزإرة إألورإق إلبحثية إلوإدرة ،وإلبيإنإت إلجديدة إلث يتم
ر
ّ
توليدهإ ،حيث ّ
يتم ؤنشإء أكي من  311مقإلة علمية حول "كوفيد  "91يوميإ 14.ومع ذلك  ،فؤن هذإ إلحمل
إلزإئد إلمحتمل للمعلومإت يمكن أن تلعب فيه أدوإت تحليل إلبيإنإت ر
دورإ ر
مهمإ .ومن إألمثلة ػ هذإ إلودد
ا
ّ
ه مبإدرة " "COVID-19 Evidence Navigatorوإلث تقدم دليًل للمنشورإت إلعلمية حول إلوبإء ويتم
تحديثهإ بشكل يوم.
ا
ا
ّ
ونتيجة لنقص إلبيإنإت ،وشذوذ إلبيإنإت إلضخمة إلمتأتية من وسإئل إؤلعالم إإلجتمإعية فضًل عن غيإب
ّ
ّ
جودة إلبيإنإت ،و ّ
وغيهإ ،فؤن توقعإت إلذكإء إإلصطنإع إلنتشإر وتتبع "كوفيد  "91لم
تحي إلخوإرزميإت ر
ر
ا
15
ّ
تكن دقيقة للغإية أو جديرة بإلبنإء عليهإ .كل هذه إألسبإب إلمذكورة تحول دون إستخدإم معظم نمإذج
ا
ّ
إل ّ
للفيوس إلمستجد وإلمعتمدة عىل إلذكإء إإلصطنإع .وبدال من ذلك ،عمد علمإء إإلحوإء
تتبع
وإلتنبؤ ر
ّ
توقع ّ
تطور إنتشإر
وإلبإحثون ؤىل إعتمإد نموذج إنتشإر إألمرإض إلمعدية إلمعروف بإسم "ؤس آي آر" ( )SIRػ
إلوبإء عىل مستوى محىل خالل فية محددة من إلزمن .وعىل سبيل إلمثإل ،يستخدم معهد "روبرت كوخ "ػ
ّ
تدإبي إإلحتوإء إلمتخذة من إلحكومإت ،مثل عمليإت
ألمإنيإ نموذج "ؤس آي آر" إلوبإت إلذي يأخذ بإإلعتبإر ر
ّ
إلوي لتوضيح أن
إؤلغالق وإلحجر إلوج وإجرإءإت إلتبإعد إإلجتمإع .وقد تم تطبيق نموذجهإ عىل
ر
ّ
ر
نإجحإ ػ إلحد من إإلنتشإر ؤىل معدإلت أبطأ من إلمعدإلت إألسية.
إإلحتوإء يمكن أن يكون
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2.4

العالجات واللقاحات

ّ
بإإلتسإع مع سغ إلعديد من ر
إلمستخدمة لهذه إلتقنية ػ محإولة ؤيجإد
إلشكإت
أخذ دور إلذكإء إإلصطنإع
ِ
ّ
ّ
إلفيوس .وحث قبل فية من ر
إلفيوس إلمستجد ،تمت إؤلشإدة
تفش ر
مركبإت دوإئية محتملة للقضإء عىل ر
16
بهذه إلتقنية لقدرتهإ عىل إلمسإهمة ػ إكتشإف دوإء جديد.
تستعي بإلذكإء
ومع "كوفيد  ،"91أشإرت إلعديد من مختيإت إلبحث ومرإكز إلبيإنإت بإلفعل ؤىل أنهإ
ر
إلفيوس إلتإج .ويكمن إألمل ػ إلمسإعدة بتشي ع عمليإت
إإلصطنإع للبحث عن إلعالجإت وإللقإحإت ضد ر
ّ
إكتشإف إألدوية إلجديدة وكذلك ؤعإدة إستخدإم إألدوية إلموجودة وهذإ مإ تؤكده درإسإت تضمنت نتإئج
17
إلفيوس،
إفي" ( )Atazanavirضد ر
إستخدإم تقنية إلتعلم إآلىل لتحديد ؤمكإنية إستخدإم دوإء "أتإنإز ر
َ
وكذلك جرى تحديد عقإر "بإريسيتينيب" ( )Baricitinibإلمستخدم لعالج إلتهإب إلمفإصل إلرومإتيدي،
18
كعالج محتمل ل كوفيد .91
ّ
إلفيوس ػ إلمستقبل إلقريب ،ويعود إلسبب ػ ذلك ؤىل إلفحوصإت
ومن إلمتوقع أن إل يتوفر إللقإح ضد ر
ر
وإلتجإرب إلشيرية وإلضوإبط إلث يجب ؤجرإؤهإ قبل إلموإفقة عىل ّ
أي لقإح ،وهذإ يستغرق وقتإ قد يول ؤىل
ّ
19
 90ر
شهرإ بإلحد إألدت.

2.5

الرقابة االجتماعية

بإتت تقنية إلذكإء إإلصطنإع ضورية ؤلدإرة إلوبإء ،من خالل إستخدإم إلتووير إلحرإري لمسح إألمإكن إلعإمة
ر
موإبي ،ومن خالل فرض ؤجرإءإت إلتبإعد إإلجتمإع 20.وػ مطإرإت
بحثإ عن إألشخإص إلمحتمل أن يكونوإ
ر
كإميإت إألشعة تحت إلحمرإء لمسح إلحشود للبحث عن
ومحطإت إلقطإر ػ
إلوي ،يجري إستخدإم ر
ر
ّ
ّ
درجإت إلحرإرة إلمرتفعة ربي إألشخإص ،كمإ يتم إستخدإمهإ ػ بعض إألحيإن مع نظإم إلتعرف عىل إلوجوه،
إلذي يستطيع تحديد إألفرإد ذوي درجة إلحرإرة إلعإلية ،وإذإ مإ كإنوإ يرتدون إلكمإمإت 21.وبإمكإن هذه
ّ
وإلتعرف عىل إألشخإص إلذين تتجإوز درجة
إلكإميإت ؤجرإء مسح عىل  211شخص ػ إلدقيقة إلوإحدة،
ر
22
ّ
حرإرة جسمهم  10.1درجة مئوية .ومع ذلك ،تم توجيه إؤلنتقإدإت حيإل تقنية إلتووير إلحرإري بإعتبإرهإ
ّ
ّ
للتعرف عىل إلحم من مسإفة بعيدة لدى إألشخإص إلذين يرتدون إلنظإرإت ألن فحص إلقنإة
غي كإفية
ر
ّ
ر
إلدمعية إلدإخلية هو إلذي يعط إلمؤش إألكي موثوقية ،وألنهإ إل تستطيع تحديد مإ ؤذإ كإنت درجة حرإرة
ّ
ر
إلشخص إلمرتفعة ه بسبب "كوفيد  "91أو هنإك سبب آخر 23.كمإ أن هذإ إلنظإم يتم إستخدإمه أيضإ
ر
ّ
إلموإطني بأوإمر إلحجر إلوج إلذإت 24.ووفقإ للتقإرير ،فؤن إألفرإد إلذين خإلفوإ إلتعليمإت،
لضمإن إليإم
ر
ا
ّ
ّ
يثي جملة من
وغإدروإ إلميل يتلقون مكإلمإت من إلسلطإت ،بعد تعقبهم بوإسطة نظإم
إلتعرف عىل إلوجه مإ ر
إلوي فقط،
إلتسإؤإلت حيإل إنتهإكإت مرتبطة بإلخووصية .وإل يقترص إستخدإم هذإ إلنوع من إألنظمة عىل
ر
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ا
فمثًل تقدم رشكإت نإشئة ػ إلوإليإت إلمتحدة برإمج "إلكشف عن إلمسإفإت إإلجتمإعية" وإلث تستخدم
صور إلكإميإ للكشف عن إنتهإك قوإعد إلتبإعد إإلجتمإع ،وبعدهإ تقوم بإرسإل إلتحذيرإت 25.و ّ
حث كتإبة
ر
26
ّ
لتوفي إلرقإبة إإلجتمإعية.
إلكثي من إلدول إلعديد من تطبيقإت وأدوإت إلتتبع
ر
هذه إلورقة إلبحثية ،تختي ر
ّ
لتنبؤ ب "كوفيد  "91توإجهه ّ
أن إستخدإم إلذكإء إإلصطنإع ػ إلتشخيص وإ ّ
معوقإت بسبب إلنقص
حي
وػ ر
ّ
ّ
ػ بيإنإت إلتدريب ،فؤن أدوإت هذه إلتقنية مثل إلروبوتإت ليست كذلك .وعليه ،من إلمرجح عىل إلمدى
ر
ّ
إلمرجح أيضإ أن
إلقوي رؤية هذإ إلنوع من إلذكإء إإلصطنإع يتم إستخدإمه أكي ػ إلسيطرة إإلجتمإعية .ومن
ر
ّ
يتم توظيف إلتقنيإت ذإت إلولة ،مثل إلهوإتف إلمحمولة إلث تعمل بتقنية إلذكإء إإلصطنإع أو إألجهزة
إلقإبلة لالرتدإء إلث تحود بيإنإت إلموقع إلجغرإػ ،وإلبيإنإت إلوحية لألفرإد .ومثل هذه إلتطبيقإت تسإعد
ّ
"تمكي إلمرض من تلؼ معلومإت ػ إلوقت إلفعىل من مقدم إلرعإية إلوحية ،وتزويد إلنإس بإلنوإئح
عىل
ر
ر
وإلتحديثإت حول حإلتهم إلطبية دون إلحإجة لزيإرة إلمستشؼ شخويإ ،و ؤبالغ إألفرإد بنقإط إلعدوى
ّ
27
إلمحتملة ػ إلوقت إلفعىل حث يمكن تجنبهإ".
وعىل إلرغم من كونهإ مفيدة ،ؤ ّّل أ ّن إلخوف يكمن ػ تآكل خووصية إلبيإنإت بمجرد إإلنتهإء من ر
تفش
ّ
ّ
إلمحسنة عىل مسح سكإنهإ ،وإستخدإم إلبيإنإت إلث ّتم
تستمر إلحكومإت ػ إستخدإم قدرتهإ
إلمرض ،وأن
ّ
إلحوول عليهإ ػ مكإفحة "كوفيد  "91ألغرإض أخرى .وهنإك تحذيرإت من أنه حث لو ّتم إنخفإض
ّ
إلفيوس إلتإج ؤىل إلوفر ،يمكن لبعض إلحكومإت إلمتعطشة للبيإنإت أن تزعم أنهإ
إؤلصإبإت إلنإجمة عن ر
بحإجة للبقإء عىل أنظمة إلمرإقبة إلبيوميية ػ مكإنهإ ،ألنهإ ر
إلفيوس ،أو
تخش حدوث موجإت أخرى من ر
28
ّ
غيهإ من إألسبإب.
بحجة وجود ساللة جديدة من رفيوسإت تتطور أو ر

 .3مالحظات ختامية
يمكن للذكإء إإلصطنإع أن يكون ؤحدى أدوإت مكإفحة "كوفيد  "91وإألوبئة إلمشإبهة .ولكن ا
بنإء عىل مإ
ّ
ر
ذكر أعاله ،ينبغ ؤدرإك أن أنظمة إلذكإء إإلصطنإع إل تزإل ػ مرحلة أولية ،وسوف يستغرق إألمر وقتإ قبل
تدإبي إلذكإء إإلصطنإع هذه .وهذإ مإ تؤكده درإسة إستقوإئية حول إلنمإذج إلمستخدمة ضد
ظهور نتإئج
ر
ا ر
ّ
ر
"كوفيد  ،"91وتخلص ؤىل أن "عددإ قليًل جدإ من أنظمة إلذكإء إإلصطنإع إلث تمت مرإجعتهإ وإستعرإضهإ
ّ
ّ
ّ
تتمتع بنضج تشغيىل ػ هذه إلمرحلة" 29.ومن إلوإضح أن إلبيإنإت تشكل أهمية مركزية فيمإ يتول بفإعلية
إلذكإء إإلصطنإع لمكإفحة إألوبئة ػ إلمستقبل .و ّ
لكن يكمن إلقلق ػ مدى إحيإم خووصية إلبيإنإت،
ّ
ر
خووصإ ؤذإ إستمرت إلحكومإت ػ إستخدإم إلبيإنإت إلوحية بعد فية طويلة من إنتهإء إلوبإء .وبإلتإىل فؤن
إلمخإوف من إنتهإكإت إلخووصية لهإ مإ ّ
ييرهإ.
و ر
نظرإ لتهديد إلوحة إلعإمة إلذي يشكله إلوبإء ،تسمح إلالئحة إألوروبية لحمإية إلبيإنإت إلعإمة ()GDPR
ا
ر
ّ
ر
ر
وإضحإ ومحددإ ػ مجإل إلوحة
مثًل ػ إلمإدة  1بجمع إلبيإنإت إلشخوية وتحليلهإ ،طإلمإ أن لهإ هدفإ
30
توفي إلمرونة لجمع إلبيإنإت إلضخمة وتحليلهإ ػ مكإفحة إلوبإء ،حث لو كإن ذلك
إلعإمة .ومن إلرصوري ر

Page 7 of 11

ا
يتطلب قيإم إلسلطإت بجمع بيإنإت شخوية أكي من إلمعتإد .لذلك ،من إل ّ
مهم بمكإن ،ؤيالء إلسلطإت عنإية
خإصة ػ تعإملهإ و معإلجتهإ لهذه إلبيإنإت ،وميرإتهإ وإتوإإلتهإ مع إلجمهور بشكل عإم .ومكمن إلخطر هنإ،
ّ ا
ّ
ّ
أقل ميًل ؤىل إإلليإم وإتبإع إلتوصيإت وإلنوإئح
أن إألفرإد قد يفقدون إلثقة ػ حكومإتهم ،وهذإ مإ سيجعلهم
إلمتعلقة بإلوحة إلعإمة ،مإ ر
يؤش ؤىل نتإئج صحية سيئة.
ّ
ّ
ّ
ر
ورغم أن إستخدإم إلذكإء إإلصطنإع يعد محدودإ حث إآلن ،ؤإل أن إلوبإء وإإلستجإبإت له عىل أكي من
ّ
إلتحرك نحو أتمتة أكي ،وإعإدة دعم وتوجيه
مستوى ،قد تعمل عىل إلتعجيل برقمنة إإلقتوإد ،بمإ ػ ذلك
ّ
إلكبية .وعىل هذإ إلنحو ،فؤن إإلبتكإرإت
أنشطة إؤلنتإج ،وتزإيد هيمنة عدد قليل من رشكإت إلمنوإت إلرقمية
ر
ػ تكنولوجيإ إلذكإء إإلصطنإع وإلث قد تكون ؤحدى نتإئج إألزمة إلحإلية ،قد تتطلب من إلمجتمع ؤحرإز
ّ
تقدم أشع لوضع إآلليإت إلمنإسبة ؤلدإرة هذه إلتقنية.
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